
 

Wrocław, 07.11.2022 

 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW ZS NR 9 – NR 3 

 

Liczba obecnych: 18 osób (RR) 

Sekretarz: Eliza Rudzińska 

 

 

1. Wiadomość od dyrekcji - rozpoczęto wdrażanie w naszej szkole e-podręczników, z których 

uczniowie będą mogli korzystać w domu, pozostawiając książki w wersji papierowej w 

szafkach szkolnych. W najbliższych dniach wychowawcy klas skontaktują się z rodzicami, 

aby uzyskać adresy mailowe uczniów, będące ścieżką dostępu do e-podręczników. 

 

2. Głosowania: 

a) Zmiana w Regulaminie Rady Rodziców. Sprecyzowanie sposobu odwoływania członków RR oraz 

zarządu RR. Po zgłoszeniu wniosku do RR o odwołanie wskazanej osoby ze stanowiska, 

przeprowadzone będzie jawne głosowanie na zebraniu RR. Inne formy skarg i zażaleń, pisma, w 

szczególności niejawne, także te skierowane do dyrekcji, nie będą uwzględniane. 

Przebieg głosowania: za - 15, przeciw - 0, wstrzymanie się od głosu - 1 

b) Przeznaczenie z budżetu RR kwoty ok. 1000zł na Kolorowy Kącik na trzecim piętrze. 

Przebieg głosowania: za - 17, przeciw - 0, wstrzymanie się od głosu - 0 

c) Wdrożenie projektu "PINGLOMANIA. STOŁY DLA SZKOŁY".  

Projekt dotyczy przeprowadzenia szkolnej zbiórki na zakup zewnętrznego stołu do ping-ponga, 

wraz z dofinansowaniem przez RR. Planowana jest sprzedaż piłeczek ping-pongowych jako 

cegiełek, z których cały dochód przeznaczony będzie na zakup stołu. Piłeczki będą podpisane 

imieniem i nazwiskiem "sponsorów". Finalnie, spośród całej puli kupionych piłeczek, 

wylosowanych zostanie kilka z nich, a podpisane osoby zostaną nagrodzone sportowym 

upominkiem. W pierwszym etapie RR planuje przeznaczyć ok. 660zł na zakup piłeczek - cegiełek. 

Przebieg głosowania: za - 15, przeciw - 2, wstrzymanie się od głosu - 1 



d) Wdrożenie projektu "DZIECI MAJĄ GŁOS!” 

Planowany jest konkurs na projekty klasowe, dotyczące zainstalowania w przestrzeni wspólnej 

szkoły potrzebnego dzieciom sprzętu, aranżacji miejsca w szkole dostępnego dla wszystkich lub 

organizacji wydarzenia szkolnego. Uczniowie klas, wraz z wychowawcami, mogą współtworzyć 

projekty w dwóch kategoriach: duży (do 5000zł) oraz mały (do 1000zł), zgodnie z wytycznymi. 

Gotowe projekty wraz z kosztorysem i planem realizacji będą musiały być zaakceptowane przez 

komisję złożoną z dyrekcji i przedstawicieli RR. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w drodze 

głosowania wszystkich uczniów. Rada Rodziców przeznaczy na ten cel 6000zł.  

Przebieg głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzymanie się od głosu - 0 

e) Rezygnacja z organizacji Mikołajek przez RR  

Przebieg głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzymanie się od głosu - 0. 

3. ZS nr 9 przystąpił do Programu "Pola Nadziei". Jest to kampania, która ma na celu 

promowanie niesienia bezinteresownej pomocy podopiecznym hospicjum dla dzieci oraz 

rozwój wolontariatu. W ramach działań zaplanowane są w roku szkolnym prelekcje 

edukacyjne dla uczniów szkoły, akcje społeczne i artystyczne oraz zbiórki, a zgromadzone 

środki przekazane będą na opiekę paliatywną. 

21 października odbyła się pierwsza akcja - sadzenie cebulek żonkili, symbolu nadziei, w 

klombach na dziedzińcu szkolnym. 

Osobą koordynującą kampanią w naszej szkole jest pani Magda Goworek (RR). 

 

4. "Pomoc OD SERCA". Rada Rodziców pragnie stworzyć fundusz pomocy dzieciom - uczniom 

naszej szkoły będącym w trudnej sytuacji. Środki pozyskiwane będą podczas szkolnych 

akcji, kiermaszy, z zaangażowaniem członków RR, uczniów, rodziców, nauczycieli oraz 

sponsorów. O Osobami zarządzającymi funduszem będzie zespół pedagog szkolny – 

psycholog. 

Pierwsza akcja, promująca program "Pomoc OD SERCA" - 21 listopada - Dzień Życzliwości. 

 

5. 24-25 listopada - akcja "Bądźmy dla siebie życzliwi". Uczniowie klas będą mieli możliwość 

zorganizowania kiermaszy różnego rodzaju (słodkości, rozmaitości itp.), w celu 

uzupełnienia brakujących składek na RR. Nadwyżka może trafić do funduszu klasowego 

lub zasilić fundusz „Pomoc OD SERCA”. 

 

6. Dzwonki polifoniczne. Temat w realizacji, zgłębiany przez dyrekcję i elektryka szkolnego 

(aspekty techniczne, zgody, koszty itd.). 

 



7. Automat wendingowy. Jest zgoda dyrekcji na zgłoszenie zapotrzebowania na automat 

Zdrowik – ze zdrowymi przekąskami i świeżymi bułkami. Instalacja automatu wymaga 

skomplikowanych procedur, m.in. szacowanej przez firmę oceny „powodzenia” maszyny 

w naszej szkole. Czas oczekiwania na wstawienie automatu – ok. 1 roku.  

 

8. Projekt "Szare na zielone". Radzie Rodziców udało się pozyskać z budżetu miasta 120 tys. 

zł na zielone zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Kwota będzie wypłacana 

dwuetapowo. Po oficjalnym otrzymaniu wytycznych od konswerwatora zabytków oraz we 

współpracy z architektami, projekt będzie powoli wcielany w życie. 

 

9. Na Dzień Dziecka, z inicjatywy RR przyjedzie do szkoły foodtruck z lodami. Sposób 

finansowania zostanie ustalony po zakończeniu zbierania składek na RR. 

 

10. Odzież pozostawiona w szkole - ostatnią szansą na odzyskanie, odnalezienie zgubionych 

ubrań dzieci będą grudniowe zebrania szkolne dla rodziców. Ubrania zostaną 

"wystawione" na korytarzach. Po tym czasie, nieodebrana odzież będzie przekazana na 

cele charytatywne. 

 

11. Pojawił się wniosek, aby RR wystąpiła do dyrekcji z prośbą nawiązania edukacyjnej 

współpracy z policją. Młodzież naszej szkoły jest narażona na kontakt z niebezpiecznymi 

osobami z marginesu społecznego z okolicy oraz grupami starszej młodzieży, często 

prowokującej do chuligańskich zachowań. Temat do zastanowienia, aby znaleźć plan na 

taki problem. 

 

12. Dzień Życzliwości - Propozycja od RR do dyrekcji: Nasze dzieciaki biorą udział w licznych 

akcjach charytatywnych, konkursach, kiermaszach, dając wiele od siebie. W tym 

wyjątkowym dniu chcielibyśmy, aby one także poczuły się docenione i wyjątkowe.  

W szkole można przeczytać Apel Janusza Korczaka, dotyczący uważności dorosłych w 

sprawach dzieci. Proponujemy omówienie jego treści na forum klas, podsumowanie w 

formie  

  - prac plastycznych „Co lubię robić najbardziej?” (klasy młodsze) 

  - napisania własnego klasowego apelu (klasy starsze) 

oraz zorganizowanie wystawy prac. 

 

13. 30 listopada mija termin wpłacania składek na Radę Rodziców. Prosimy o mobilizację! 

Przypominamy: klasy z największym procentem wpłaconych składek zostaną docenione 

zwrotem 15% wpłaconej kwoty! W Projekcie „Dzieci mają głos!”, głosy uczniów klas z 

najlepszym wynikiem wpłacalności składek będą liczone PODWÓJNIE! 


